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ZADEVA: Pobuda za DPN za kamniško progo (železniška postaja Jarše – Mengeš, 

pripomba in predlogi) 

ZVEZA: Javna objava pobude za prostorsko načrtovanje za nadgradnjo železniške proge št. 

21 Ljubljana Šiška – Kamnik Graben 

 

 

 

Železniška postaja Jarše – Mengeš predstavlja ozko grlo na odseku proge Domžale – Kamnik. 

Zasnova postaje izhaja iz 19. stoletja in ne ustreza današnjim in prihodnjim potrebam prometa. 

Nadgradnja železniške postaje v javno objavljeni pobudi ostaja v okviru dosedanje zasnove 

postaje in večinoma ne rešuje izzivov, ki jih prinaša povečevanje prometnih tokov na križanju 

regionalne železnice, regionalne ceste Domžale – Kamnik in načrtovane glavne ceste Želodnik 

– Mengeš v 21. stoletju. Čeprav je poimenovana tudi po Mengšu, obstoječa lokacijia ni takšna, 

da bi jo občani Mengša lahko sprejeli za svojo postajo. Predlagana minimalistična nadgradnja 

železniške postaje Jarše – Mengeš ne sledi zahtevi po čim večji preusmeritvi javnega 

potniškega prometa na železnico, saj postaja kot je zasnovana že sama po sebi odbija 

potencialne potnike od njene uporabe. Na primeru postaje Jarše – Mengeš se je prav težko  

znebiti občutka, da se investicijo v nadgradnjo kamniške proge želi izvesti z minimalnim 

vložkom za razliko od proge Ivančna gorica – Ljubljana, katere modernizacija je v pobudi 

zastavljena neprimerljivo bolj ambiciozno. 

 

 
PREDLOG 

 

Predlagamo celovito in ambiciozno nadgradnjo železniške postaje Jarše – Mengeš s 

fizično ločitvijo potniškega in ranžirno tovornega dela postaje ter vzpostavitev sodobne 

P+R točke z jedrom okrog železniške potniške postaje.  

 

Zasnova železniške postaje mora razrešiti časovno in prostorsko neodvisno obratovanje 

ranžirno tovornega dela postaje z ene strani in potniške postaje z glavnimi prevoznimi tiri na 

drugi strani. Morebitna izgradnja proge Kamnik – Brnik – Kranj s povečano frekvenco potniških 

vlakov pred načrtovalce postavlja jasen izziv – pregledno in prometno »čisto« potniško postajo 

brez mešanja potniške postaje in glavnih prevoznih tirov z ranžirnimi operacijami tovorne 

postaje. Prav tako mora odgovoriti na zahtevo po preusmerjanju potnikov na železnico. Za 

potnike v gravitacijskem zaledju P+R točke Preserje od Komende do Radomelj bo uporaba 

P+R točke za prestop na vlak zanimiva samo v primeru, če bo omogočala hiter in enostaven 
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dostop z minimalno izgubo časa zaradi prestopa. Predlog omogoča bistveno lažji in hitrejši 

dostop do postaje za občane Mengša. Dodano vrednost (atraktivnost) uporabe železnice za 

potniški promet predstavlja tudi možnost opravljanja dnevnih nakupov živil in drugih nujnih 

potrebščin za gospodinjstva na sami lokaciji prestopa brez opravljanja dodatnih voženj. Vzdolž 

zahodnega roba proge se mora vzpostaviti komunikacija sever – jug. V smislu nedavne 

napovedi ministra za infrastruktruro o ponovni preučitvi upravičenosti povezovalne ceste 

Želodnik – Mengeš v povezavi z načrtovanjem in izgradnjo avtocestnega priključka Študa in 

obvoznice Trzin do Loke pri Mengšu bi trasa železnice morala omogočiti izgradnjo 

izvennivojske prehoda obstoječe Kolodvorske ceste v primeru, da pride do občutnega zamika 

izgradnje povezovalne ceste ali pa celo do odstopa od te povezave.  

 
 

SITUACIJA 

 

Železniška proga je zastarela, v uporabi je od 28. januarja 1891 kot enotirna proga. Obseg in 

zahteve prometa med 19. in 21. stoletjem so povsem neprimerljivi. Zasnova železniške postaje 

iz 19. stoletja ne izpolnjuje zahtev sodobnega prometa. Vlakovne kompozicije so daljše, 

ranžirne manipulacije zahtevajo bistveno več prostora. Sestavljanje in razstavljanje tovornih 

vlakov se danes izvaja na (edinem) prevoznem tiru daleč izven območja postaje (na severu 

na odprti progi do severnega roba naselja Preserje). Prepletanje potniške in tovorne postaje 

je tudi sicer vse bolj nevarno in nevzdržno. S povečevanjem potniškega prometa in večjo 

frekvenco potniških vlakov ranžirne ranžirne manipulacije tovornih vlakov enostavno ne bo 

dopustno izvajati na glavnih prevoznih tirih. Prestavitev vseh tirov v širšem območju postaje je 

že načrtovana z DLN za cesto Želodnik-Mengeš, vendar zasnova železniške postaje ostaja 

ujeta v obstoječi in razvojno zastareli in neprimerni strukturi postaje. Kar je sicer razumljivo – 

železnica pri načrtovanju povezovalne ceste Želodnik – Mengeš ni bila prioritna. Žal pa javno 

objavljena Pobuda za DPN za kamniško progo v tem smislu ne spreminja ničesar. S 

povečevanjem potniškega (in tovornega) prometa bo relativno hitro nastala situacija, ki bo 

zahtevala korenitejši poseg v nadgradnjo postaje Jarše – Mengeš. Na žalost bodo vse 

kasnejše rekonstrukcije bistveno zahtevnejše in dražje. Če bodo glede na intenzivno pozidavo 

sploh izvedljive. Na spodnji sliki je dokaj pogost izgled potniškega perona. Dvotirnost proge ne 

rešuje ničesar, če sama postaja ne omogoča varnega in časovno neomejenega mimolaženja 

potniških vlakov. Resen izziv za načrtovalce – zasnova postaje Jarše – Mengeš v javno 

objavljeni pobuda tega probleme ne rešuje! 

 

   
 

 

Predvidena povezovalna cesta Želodnik - Mengeš bo tranzitna povezava med Štajersko in 

Gorenjsko s projektno hitrostjo 90 km/h. Trasa po sredini preseka zgoščeno stanovanjsko 

poselitev naselja Preserje s krajšim pokritim vkopom v območju križanja s Kamniško cesto in 

železnico (60 m). Ob tem trasa ceste „povozi“ edino živilsko trgovino v kraju, ki omogoča 

dnevne nakupe živil brez uporabe avtomobila (ostalo najbližje Domžale, Kamnik ali Mengeš). 
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Do sedaj z DLN za povezovalno cesto niti kako drugače ni zagotovljena nadomestna lokacija 

za trgovino za osnovno preskrbo več tisoč prebivalcev (samo KS Preserje preko 2000 

prebivalcev). Na zelo kratki razdalji (800 m) so predvidena 3 križišča (2 štirikrata in 1 trikrako 

križišče), kar je za kategorijo povezovalne ceste povsem neprimerno. Potek trase razen 

pokritega vkopa (60 m) ne omogoča resne protihrupne zaščite. Povsem predvidljivo dejstvo 

je, da bo obremenitv s hrupom zelo velika in tudi prekomerna, kar še posebej velja za izhodno 

klančino iz vkopane trase na zahodnem robu naselja Preserje. Podlaga za takšno ugotovitev 

je promet tovornih vozila na severni ljubljanski obvoznici, ki naj bi se preusmeril na 

povezovalno cesto. Severna ljubljanska obvoznica je v celoti vkopana in na večji oddaljenosti 

od stanovanjskih objektov kot povezovalna cesta. Kljub temu zaradi prekomernega hrupa na 

severni ljubljanski obvoznici velja nočna prepoved prometa tovornih vozil, kar pa na 

povezovalni cesti Želodnik – Mengeš verjetno ne po izvedljivo. Že to dejstvo samo po sebi daje 

jasen signal, da sprejete rešitve za povezovalno cesto še zdaleč niso optimalne, ne izpolnjujejo 

današnjih standardov in je že zaradi tega treba razmisliti o spremebah in izboljšavah. 

 

Akutni problem širšega območja industrijske cone Lek je kronično pomanjkanje parkirnih 

površin, kar pa verjetno ni samo problem tovarne Lek. Slednja ima že sedaj v zakupu ves 

razpoložljiv prostor znotraj naselja Preserje za parkiranje vozil zaposlenih, kar postaja za 

naselje obremenjujoče. Problematika bo dodatno eskalirala z izgradnjo povezovalne ceste 

Želodnik – Mengeš, ki »povozi« znaten del obstoječih parkirišč ter realizacijo razvojnih načrtov 

tobvarne Lek. Z razvojnimi načrti Leka je sicer predvidena izgradnja garažne hiše. Vendar pa 

je s stališča trajnostnega razvoja in varovanja kmetijskih zemljišč umestitev parkirne hiše v 

območje pokritega vkopa povezovalne ceste optimalnejša in verjetno tudi cenovno ugodnejša 

rešitev. 

 

    
 

Na zahodni strani proge so objekti na Gregorčičevi ulici ter objekti na Kamniški cesti 15c in 18 

(objekt Zupan). V Pobudi za DPN za kamniško progo predlagan potek proge bi zaradi ukinitve 

dosedanjih prehodov vse te objekte fizično ločil od matičnih naselij. Prehod v matična naselja 

bi bil možen izključno po povezovalni cesti Želodnik – Mengeš.  

 

 

PREDLOG PROSTORSKIH UREDITEV 

 
Ključne točke predloga so jasna razmejitev železniške potniške postaje od ranžirno 

tovornega dela postaje, oblikovanje ranžirno tovornega dela postaje in odcepa 

tovarniškega tira Količevo kot zaključene celote in obsegu, ki bo omogočal manipulacije 

tovornih vlakov brez poseganja na glavne prevozne tire ter vzpostavitev sodobne in 

prometno dostopne P+R točke na lokaciji, ki bo zagotavljala enostaven in hitrejši dostop 

tudi za občane Mengša in širše zaledje ob povezovalni cesti. Temu cilju se prilagodijo 

tudi uredite na predvideni povezovalni cesti Želodnik – Mengeš. 

 



4 
 

Ukrepi na železniški infrastrukturi (DPN za kamniško progo): 

 

 izravnava proge v širšem območju železniške postaje Jarše – Mengeš od približno 15,5 

km do 16,9 km proge – tir 1 in 2 (v skupni dolžini do okrog 1400 m); 

 

 izvedba potniške postaje na križanju železnice in povezovalne ceste Želodnik – Mengeš 

(izvedba peronov variantno južno ali severno od postajnega poslopja) s ciljem hitrega in 

enostavnega dostopa širšega zaledja ob povezovalni cesti Želodnik – Mengeš do postaje 

ter zlasti s območja mesta Mengeš; 

 

      
 

 izgradnja novega postajnega poslopja postaje Jarše - Mengeš na novi lokaciji potniške 

postaje (variantno – severno ali južno od povezovalne ceste, prednost dajemo severni 

lokaciji); 

 

 izvedba izvennivojskega dostopa na perone v navezavi na hodnik za pešče in kolesarsko 

stezo v vkopani trasi povezovalne ceste Želodnik – Mengeš;  

 

 
 

 izvedba dveh vzporednih ranžirnih tirov (tira 3 in 4) vzhodno od glavnih prevoznih tirov s 

potrebnim podaljšanjem enega tira proti jugu za manipulacije tovornih vlakov – 
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razstavljanje in sestavljanje kompozicij brez obremenjevanja glavnih prevoznih tirov 

(izvedljivo s predlagano ukinitvijo prehoda Gregorčičeve ulice); 

 

 izvedba vzporednega tira (tir 5) za nakladanje in razkladanje tovornih vagonov in 

vzporedne tovorne rampe z vzdolžno komunikacijo za tovorna vozila vzhodno od postajnih 

ranžirnih tirov. Ta tir zaradi nakladanja in razkladanja odprtih vagonov (na primer 

hlodovina) ne sme biti elektrificiran; 

 

 izvedba dodatnega ranžirnega tira ob vzhodnem robu tovorne rampe (tir 6) kot podaljšek 

tovarniškega tira Količevo; 

 

 ukinitev obstoječih tirov od obstoječega postajnega poslopja proti severu do 16,9 km proge, 

v območju kmetijskih zemljišč rekultiviranje trase v kmetijska zemljišča; 

 

 predlagana izravnava proge v širšem območju postaje ne bi imela vpliva na dostopnost 

objektov na Gregorčičevi ulici in objekta na Kamniški cesti 15c. Bi pa ohranila obstoječi 

dostop do objekta Kamniška cesta 18 (objekt Zupan) s križišča Kamniške in Kolodvorske 

ceste ter vključitev objekta v območje naselja in priključevanje na obstoječo komunalno 

infrastrukturo. Objekt na Kamniški 18 je dom treh družin.  

 

 
Ukrepi na cestni infastrukturi (DPN za kamniško progo): 

 

 podaljšanje vkopa predvidene povezovalne ceste Želodnik - Mengeš proti zahodu v poteku 

trase mimo gospodarske cone Lek Mengeš za okrog 370 m (sprememba DLN za 

povezovano cesto Želodnik – Mengeš). Podaljšanje vkopa povezovalne ceste je ugodno 

tudi z vidika potencialne širitve industrijske cone Lek na območje južno od povezovalne 

ceste Želodnik - Mengeš; 

 

 
 

 

 ohraninitev štirikrakeka križišča na Kamniški cesti, Kolodvorska cesta se ohrani za dostop 

do objekta Zupan, nove potniške postaje, lokalnega P+R parkirišča in tovorne rampe 

(postaje). Lokacija z DLN za povezovalo cesto Želodnik – Mengeš že predvidenega 

nadvoza za dostop do tovorne postaje se določi na novo. Cestna komunikacijo ob tovorni 

rampi se na južnem izhodu priključi na Kamniško cesto (krožna povezava); 
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 ukini se predvideno štirikrako križišče pred sedanjim glavnim vhodom v tovarno Lek in 

nadomesti z bočnim uvozom in izvozom med območjem tovarne Lek in krožnim križiščem 

Mengeš. Na lokaciji ukinjege križišča se izvede nadvoz nad povezovalno cesto za dostop 

do glavnega vhoda v tovarno Lek ter komunikacijo med objekti Lek severno in južno od 

povezovalne ceste. Takšna ureditev je skladna z razvojnimi načrti tovarne Lek, ki 

predvideva ohranitev sedanjega vhoda samo za poslovne potrebe, medtem ko se glavni 

tovorni vhod načrtuje na severozahodni strani neposredno s krožišča Mengeš: 

 
(Vir: Občina Mengeš, OPPN za širitev industrijske cone Lek Mengeš – 1. faza, izhodišča-osnutek, junij 2020; 

http://www.menges.si/objave/prostorski-akti) 

 

 

 vzdolž zahodnega roba železniške proge se izvede lokalna cestna povezava sever-jug za 

dostop do objektov zahodno od železniške proge na Gregorčičevi ulici in Kamniški cesti 

15c ter povezavo kmetije Černivec in kmetijskih zemljišč severno od industrijske cone Lek 

(kmetija Črnivec načrtuje izgradnjo novega hleva in povečanje reje s sedanjih 120 krav 

molznic in 150 glav mlade govedi različnih kategorij na skupno 280 glav živine od tega 180 

krav molznic). V sklopu te komunikacje je mogoče načrtovati tudi kolesarsko povezavo 

Domžale – Šmarca vzdolž zahodnega roba proge (v večjem delu trase med Preserjem in 

Šmarco že obstaja poljska pot). Za povezavo Gregorčičeve ulice z matičnim naseljem 

(ZgornjeJarše) predlagamo ohranitev nivojskega prehoda (z zapornicami) in izvedbo 
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štirikrakega križišča ma obstoječem križišču Kamniške ceste in Brigadirske ulice v Zgornjih 

Jaršah; 

 

 lokalni promet v območju industrijske cone Lek se vodi enosmerno in vzporedno z 

povezovalno cesto Želodnik – Mengeš. Končna umestitev severne ceste se doreče v 

nadaljevanju, v tem predlogu je vrisana po trasi obstoječe Kolodvorske ceste. 

 

 
 

 

 izravnava železniške proge omogoča izvedbo izvennivojskega križanja železnice in 

Kolodvorske ceste v primeru znatnega zamika izgradnje ali odstopa od izgradnje 

povezovalne ceste v primeru, da bi povezava Študa – obvoznica Trzin – obvoznica Mengeš 

v zadostni meri prevzela prometne tokove med Štajersko in Gorenjsko. V obstoječem 

koridorju in tudi predlagani trasi v Pobudi za DPN za kamniško progo brez izgradnje 

povezovalne ceste podvoz ni izvedljiv, ukinitev tega prehoda preko proge pa ni 

sprejemljiva. 

 

 
 

 

 

P+R točka Preserje (DPN za kamniško progo): 

 

 centralni položaj v razvoju P+R točke ima nova železniška potniška postaja; 

 

 križanje glavne ceste z železnico in regionalno cesto je optimalno za oblikovanje P + R 

točke za prestop potnikov na vlak; 

 

 manjše P+R parkirišče se načrtuje ob južnem robu povezovane ceste Želodnik – Mengeš 

v medprostoru med Kamniško cesto in novo traso železnice. Dostop se uredi po 

Kolodvorski cesti; 
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 osnovno P+R parkirišče se uredi na pokritem vkopu povezovalne ceste zahodno od 

železniške postaje v pritlični etaži garažne hiše. Dostop iz garažne hiše do peronov se 

izvede izvennivojsko po hodniku ob povezovalni cesti. Garažna hiša se lahko zgradi pred 

izgradnjo povezovalne ceste ter na ta način pravočasno (pred ukinitvijo obstoječih parkirišč 

zaradi gradnje povzovalne ceste) reši problem parkirišč za industrijsko cono Lek. Prav tako 

se del parkirnih prostorov pritlične etaže lahko začasno odda v najem za potrebe 

industrijske cone Lek dokler bodo potrebe P+R točke še manjše. Glede na to se garažna 

hiša lahko zgradi tudi postopoma; 

 

 kolesarnica se uredi pod severnim delom pritlične etaže parkirne hiše ob predvideni 

kolesarski stezi; 

 

 
 

 

Parkirne površine (mirujoči promet) za potrebe industrijske cone Lek (prostorsko 

načrtovanje skupnega pomena): 

 

 garažna hiša za potrebe industrijske cone Lek ze zgradi kot nadgradnja osnovnega P+R 

parkirišča (do največ 3 parkirne etaže oziroma dve pokriti etaži in terasna etaža). Na ta 

način si Lek kot investitor zagotovi najcenejšo in trajnostno najprimernejšo rešitev svojih 

potreb po parkirnih prostorih. Rešitev je vsekako boljša od trenutno predvidenih lokacij 

(južno od povezovalne ceste – že sprejet OPPN oziroma variantno na jugovzhodnem 

vogalu razširjene industrijske cone – danes v naravi kmetijsko zemljišče. 

 

 
(Vir: Občina Mengeš, OPPN za širitev industrijske cone Lek Mengeš – 1. faza, izhodišča-osnutek, junij 2020; 

http://www.menges.si/objave/prostorski-akti) 
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Zagotovitev lokacije za trgovino z mešanim blagom (urejanje območja z OPPN): 

 

 na območju med Kamniško cesto na vzhodu, železniško tovorno postajo na zahodu, P+R 

parkiriščem na severu in obstoječim postajnim poslopjem na jugu ze zagotovi nadomestna 

lokacija za novo trgovino z mešanim blagom namesto obstoječe (TUŠ), ki jo bo »povozila« 

povezovalna cesta Želodnik – Mengeš. 

 

 
 

 

 

 

Preserje pri Radomljah, 10. februar 2021   

                                                                                             
 

 

Priloge (grafika): 

1. Idejna zasnova železniške postaje Jarše -Mengeš s P+R točko (dve varianti – peron sever 

ali jug) 

2. Povezovalna cesta s P+R točko 


